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Freedom™Νάρθηκες 
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Nuvola® View3D

Το σεμινάριο καλύπτει λεπτομερώς πώς να επιλέξετε το περιστατικό και πώς 
να το τεκμηριώσετε, πώς να προγραμματίσετε τη θεραπεία και πώς να την 
πραγματοποιήσετε βήμα-βήμα, πώς να επωφεληθείτε από το Nuvola View 
3D®: την ψηφιακή πλατφόρμα προεπισκόπησης της θεραπείας.
To σεμινάριο προσφέρει τεχνικές έννοιες, κλινικές ενδείξεις και λειτουργικά 
πρωτόκολλα σε όλους τους κλινικούς οδοντιάτρους που σκοπεύουν να 
θεραπεύσουν ορθοδοντικά περιστατικά με το Nuvola OP System™: το 
καινοτόμο πρωτόκολλο που σας επιτρέπει να αυξήσετε τις θεραπείες που 
αντιμετωπίζεται και να επιταχύνετε τον χρόνο ευθυγράμμισης.
/  Ορθοδοντικοί νάρθηκες: χαρακτηριστικά και οφέλη για τον ασθενή και τον 

οδοντίατρο
/  Εκλογή περιστατικών, κριτήρια επιλογής για τον προσδιορισμό του επιπέδου 

πολυπλοκότητας που είναι κατάλληλο για τη δικιά σας εμπειρία
/  Στόχοι θεραπείας: οδοντιατρική/αισθητική προσώπου, σταθερότητα 

αποτελεσμάτων, λειτουργία μάσησης, υγιεινή στοματικών ιστών
/  Πρόοδος θεραπείας: η διαδικτυακή πύλη Nuvola
/  Προεπισκόπηση και σχεδιασμός της θεραπείας
/  Επικοινωνία με τον ασθενή και επισκέψεις στο ιατρείο
/  Κλινικές εφαρμογές: κλινικές περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται με τη Nuvola
/  Nuvola OP System: το πρωτόκολλο και κλινικές περιπτώσεις
/  Η συσκευή Freedom™: σε τι χρησιμοποιείται, η ενσωμάτωσή της στην 

τεχνολογία και το σχεδιασμό με τους ορθοδοντικούς νάρθηκες Nuvola PRO™

Νάρθηκες 
Nuvola Pro

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ



Βιογραφικό
Dr. Marco Roy

Τίτλος DDS στο Πρόγραμμα Αγγλικών του Πανεπιστημίου Ιατρικών Επιστημών του 
Πόζναν, 2013
Καθ. Τμήμα Προσθετικής, Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών του Πόζναν έως σήμερα
Εξάσκηση ως Εμφυτευματολόγος στο Πόζναν (Πολωνία, κλινική Candeo) και στην Πίζα 
(Ιταλία, Ιδιωτικό ιατρείο)
Ιδιοκτήτης οδοντιατρικής κλινικής εξειδικευμένης στην οδοντική εμφυτευματολογία και 
τη γενική οδοντιατρική στην Πίζα
Συγγραφέας επιστημονικών άρθρων δημοσιευμένων σε διεθνή περιοδικά
Διδακτορικό στον τομέα της οδοντικής εμφυτευματολογίας
Συνιδρυτής και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας PUMS Students
Βραβείο επιστημονικής ερευνητικής ομάδας, 2017
Εκπαιδευτής και Ομιλητής Nuvola (Αόρατοι Ορθοδοντικοί Νάρθηκες)
Μέλος της IADR (Διεθνής Ένωση Οδοντιατρικής Έρευνας)
Μέλος του ICP (Διεθνές Κολλέγιο Προσθετικής)
Μέλος της Ακαδημίας CAI (Ακαδημία Υπολογιστικής Καθοδηγούμενης 
Εμφυτευματολογία)
Μετά την αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο του Πόζναν της Πολωνίας το 2013, ο 
δρ.Marco Roy εντάχθηκε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του πανεπιστημίου και ξεκίνησε 
επιστημονική έρευνα σε βιοϋλικά και εμφυτευματολογία. Έχει δημοσιεύσει τα ευρήματά 
του σε πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. 
Ο δρ.Marco Roy το 2017 έγινε εκπαιδευτής για τους αόρατους ορθοδοντικούς 
νάρθηκες Nuvola και έχει ολοκληρώσει πάνω από 300 περιστατικά Nuvola.
Ο Dr Marco Roy εργάζεται επί του παρόντος στο Προσθετικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 
του Πόζναν ως Καθηγητής και είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Οδοντιατρικής 
Έρευνας (IADR). Εργάζεται σε μια οδοντιατρική κλινική υψηλού κύρους στο Πόζναν και 
στην οικογένειακη κλινική Dr Roy στην Πίζα Ιταλίας.



Κόστος σεμιναρίου 150,00 €+ΦΠΑ
IBAN GR6401101290 0000 12900278982 NBG
Αιτιολογία Σεμινάριο Nuvola Αθήνα, 1/4/2023
Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί κουπόνι αξίας 250,00€ το οποίο θα μπορεί να 
εξαργυρωθεί στην πρώτη θεραπεία Nuvola®.

Δρ./ Επωνυμία Κλινικής

Διεύθυνση

Πόλη Τ.Κ.

Τηλ. e-mail

ΚΕΝΤΡΙΚΟ
Χαλκοκονδύλη 9, Αθήνα
Τηλ. 210-3803055
Email: info@greendental.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ
Ελευθερίας 18, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-900610
Email: sales@greendental.gr
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